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.الدخول الى 2

صفحة البروفايل 

االكاديمي 

 للتدريسيين

.الدخول الى 1

الموقع االلكتروني 

 لكلية الهندسة

http://uomustansiriyah.edu.iq/index.php?id_dept=5
http://uomustansiriyah.edu.iq/index.php?id_dept=5


 

 

 

 

 

 

.الدخول الى 3

 صفحة التسجيل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اضغط هنا 4

الستكمال 

 تسجيل الدخول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ادخل البريد 5

االلكتروني وكلمة المرور 

 الستكمال تسجيل الدخول

.اضغط هنا لتسجيل الدخول6  



 

 

 

 

 

 

 

 

.صفحة البروفايل 7

 االكاديمي للتدريسيين





 

 

اضغط هنا 

لتحديد موقع 

 الصورة

 اضغط علىopen   

 اضغط على تغيير

الصورة إلكمال 

 عملية التغيير



 

 

 

بعد ادخال كلمة 

 اضغط  التدريسي

على تغيير كلمة 

 التدريسي 



يقوم التدريسي بإدخال 

البريد االلكتروني الرسمي 

 رقم الهاتف 

( رابط الباحث العلمي Google Scholar) 

 رابط منصة اورسيد 

 

بعد اكمال ملئ 

المعلومات اضغط على 

 تعديل المعلومات



 Choose Fileاضغط على .1

 حدد مكان موقع السيرة الذاتية.2

 Openاضغط على .3

 

. اضغط تغيير السيرة 4

 الذاتية 



 اضافة محاضرة دراسية

التعديل على المحاضرة 

دراسية التي تم رفعهاال  

ادخال عنوان المحاضرة.1  

 اختار المرحلة.2

 اختار نوع الدراسة.3

اضغغغغغغغغغغغغغط علغغغغغغغغغغغغى .4

Choose File  لتحديغد

 موقع المحاضرة

.اضغط على رفع 6

 المحاضرة 

.حغغغغغدد نغغغغغوع م غغغغغاركة 5

المحاضغغغغغغغرة للطلبغغغغغغغة او 

 للعامة



اضافة تبليغ للطلبة )تحديد موعد 

وقت المحاضرة  االمتحان ,تغيير

 الدراسية

عرض التبليغات التي تم ارسالها 

 للطلبة



  

 تحديد عنوان للتبليغ.1

ادخال محتوى التبليغ. 2  

 حديد المرحلة الدراسيةت. 3

 تحديد ال عبة. 4

 . تحديد الدراسة5

 ارسال التبليغ. 6

سيكون االمتحان لمادة الحاسبات في يوم 

 االربعاء الساعة العا رة  



 .ادخال البريد االلكتروني 1

 االلكتروني .اضغط على تغيير البريد2

 



عند تغيير كلمة المرور 

اضغط هنا إلكمال عملية 

 التغيير



 اضافة بحث جديد

 اسم البحث 

 اسم المجلة

 تاريخ الن ر

 ادراج رابط البحث

 حفظ المعلومات

 تحديد نوع الن ر



 تنزيل معلومات الطلبة

 اختر المرحلة الدراسية

 اختر ال عبة الدراسية 

اختر نوع الدراسة

 ادرج عنوان النتيجة 

 ادرج اسم المادة الدراسية

 تحميل المعلومات



 ملئ الدرجات

مالحظة / عدم تغيير رقم 

 الطالب االلكتروني 





 

 

  

حظة : يتم توجيه الطلبة على فتح حسابهم على مال

 البروفايل االكاديمي للطلبة لالطالع على نتائجهم 

 

 

 

 رفع النتائج للطلبة

 –اختر نوع النتيجة )يومي 

 سعي نهائي ( –فصلي 

 نحدد مكان خزن النتيجة

 رفع النتئج للطلبة 



 

المحاضرات الفيديويةخاصية   

المحاضرات الفيديوية يتم لرفع 

 youtubeالتسجيل على موقع 

ويتم رفع المحاضرة الفيديوية 

عليه ومن ثم نسخ الرابط 

الخاص بالمحاضرة وادراجه في 

المكان المخصص في البروفايل 

 االكاديمي للتدريسين

 



 

 

 

 

 

 

 اضغط هنا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضغط هنا



 

 

 

 ادرج عنوان المحاضرة الفيديوية

 اختر المرحلة الدراسية

 الدراسية نوعاختر 

ادرج رابط المحاضرة الفيديوية 

 youtubeموقع  الموجود في


